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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Železobetonová konstrukce chladící věže 

Autor práce: Lukáš   V O S T A L 
Oponent práce: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení základové konstrukce 125m vysoké chladící věže. Vnitřní 
síly byly získány pomocí výpočetního programu Scia Engineer. Byla zpracována výkresová 
dokumentace základové desky. Součástí práce je i textová část, která pojednává o historii 
chladících věží a popis technologie chladícího procesu 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Str. 13 – Je uvedeno, že v reálu je sloup osmiúhelníkového půdorysu o poloměru kružnice 
opsané 300mm, v modelu je čtvercový sloup 600x600mm – jak velký vliv má změna plochy 
průřezu na přenos sil do základové konstrukce, jde především o místní namáhání styku sloup 
x základový práh? Neuvažoval jste o sloupu kruhovém? 

Str. 16 – Kombinace zatěžovacích – u bazénů se většinou ověřuje i kombinace na zkoušku 
vodotěsnosti – stálá zatížení + voda, bez tlaků zeminy. 

Str. 18 – přepočet osamělých břemen od sloupů na rovnoměrné zatížení – nebylo by vhodné 
ověřit alespoň napětí v kontaktu a napětí na nultém obvodu (sloupu)? 

Statický výpočet: 
– v textové části je sice teoreticky popsán postup výpočtu zatížení, statický výpočet 

obsahuje pouze vstupy tabulkového zatížení, není tedy možno ověřit ani výpočet ani 
správnost zadání zatížení na konstrukci – např. zatížení větrem. 

– V zadání je uvedeno, že je dán důraz na klimatická zatížení. Jaká zatížení by tedy měla 
být uvažována a jaká skutečně do výpočtu vstoupila. Vzhledem k masivnosti desky – 
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průměr xx m a tloušťka 2m by bylo vhodné tuto konstrukci posoudit i na jiné účinky 
kromě vlastní tíhy, technologie a větru. Uveďte jaké. 

- Celý výpočet – část statiky i dimenzování - je proveden v programu Scia. Provedl jste 
alespoň na jednom průřezu ověření ručním výpočtem? V programu je proveden pouze 
návrh vyztužení, posouzení chybí. Na jaké namáhání má být deska posouzena? 

- Posouzení 2. MS – šířka trhlin, omezení napětí… Jedná se o bílou vanu? 
Výkresová dokumentace: 

- Chybí výkres tvaru, z žádného výkresu není zřejmá celková velikost základové desky 
- Poněkud neobratný způsob vyztužování – neuvěřitelně velké množství položek lišících se 

jak délkou, tak poloměrem zakřivení. 
- Velké množství pracovních spár – jakým způsobem jsou spáry ošetřeny, když se jedná 

o bazén. Chybí vyztužení u povrchu pracovní spáry v segmentech betonovaných v první 
fázi.  

- Chybí vyztužení obruby bazénu. 
- Jak jsou připojeny k desce sloupy? Chybí výztuž na překotvení. 

Chybí technická zpráva. Deska je rozdělena na několik segmentů, uveďte důvod takového 
rozdělení a popište postup betonáže. 

Závěr: 

I přes uvedené připomínky student prokázal, že je schopen řešit samostatně problémy. 
Při zpracování své závěrečné práce student musel podrobně nastudovat problematiku 
chladících věží. Zpracování projektu bylo velmi náročné z hlediska vytvoření modelu, je však 
škoda, že bylo věnováno málo pozornosti samotnému návrhu a posouzení výztuže a výkresové 
dokumentaci – vše udělal software bez korekčního zásahu studenta. 
Předložený projekt vyhovuje požadavkům na závěrečnou bakalářskou práci, je proveden 
v souladu se zadáním. 
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